
Jegyző Közlekedési, hírközlési és vízügyi ágazat 2021 0331 

 

X. Közlekedési, hírközlési és vízügyi ágazat 

1. A jegyző közlekedési igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Igazolja, hogy a települési cím szerinti 

ingatlan alkalmas a járművek tárolására. 

  * * * * 1999. évi LXXXIV. tv. 

9. § (5) b) 

2.  Közúti közlekedési nyilvántartásból igé-

nyelheti feladatai ellátásához szükséges 

adatokat. 

  * * * * 1999. évi LXXXIV. tv. 

19. § (1) e) 

 

3.  Közzéteszi a légi közlekedési hatósági 

eljárásban a repülőterek kijelölésre vo-

natkozó dokumentumokat. 

  * * * * 176/1997. (X. 11.) 

Korm. rend. 7. § (2) 

4.  Vasúti építmény engedélyezésére irányu-

ló eljárásban helyi jelentőségű védett 

természeti területen szakhatóságként jár 

el. 

 *  * * * 531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rend. 1. 

melléklet 10. 

Közlekedési ügyek 125. 

5.  Egyéb eljárások során szakhatóságként 

jár el. 

* * * * * * 531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rend. 

6.  Termény szállítására vonatkozó, a ké-

relmező székhelye vagy lakóhelye és 

használatában álló termőföld, tanya vagy 

telephely közötti útszakaszra vonatkozó 

díjmentes viszonylati jegy váltására jo-

gosító hatósági bizonyítványt ad ki. 

 * * * * * 243/2013. (VI. 30.) 

Korm. rend. 2. §,  5. § 

(2) 

 

7.  Igazolja, hogy a személytaxi-

szolgáltatatást folytató vállalkozás meg-

felel a helyi önkormányzat rendeletében 

meghatározott feltételeknek. 

 *  * * * 176/2015. (VII.7) 

Korm. rend. 4. § (10) 

8.  Vállalkozási tevékenység visszavonásá-

ra a helyi önkormányzat közlekedés 

szervezője, a Fővárosi Önkormányzati 

Rendészeti Igazgatóság, továbbá az elle-

nőrzésre jogosult egyéb szervek javasla-

tot tehetnek. 

 *  * * * 176/2015. (VII.7) 15. § 

(2), (3) 

 

9.  Rendeletben foglaltak megtartását a he-

lyi önkormányzat közlekedés szervezője 

is ellenőrzi. 

 *  * * * 176/2015. (VII.7) 

Korm. rend. 24. § 

10.  Kijelölt orvos várakozási engedélyére rá-

jegyzi a várakozási engedély időbeli, te-

 *  * * * 20/1984. (XII. 21.) KM 

rend. 14/A. § (2) 
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rületi hatályát és a várakozás időtartamát. 

11.  Javaslatot tesz a Regionális Közlekedési 

Szakbizottság tagjaira. 

   *   15/2010. (III. 5.) 

KHEM rend. 4. § (3) a) 

2. A jegyző hírközlési igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Ha adatkezelő a kezelésében lévő közér-

dekű adatot 15 napon belül, költségtérí-

tés megállapítása nélkül továbbítja az ezt 

közfeladatának ellátása érdekében 

igénylő központi államigazgatási szerv-

nek, illetve a Magyar Nemzeti Banknak. 

* * * * * * 2007. évi CI. tv. 1. § 

2.  A helyi önkormányzatokról szóló tör-

vény szerint államigazgatási feladatot 

vagy hatósági hatáskört ellátó helyi ön-

kormányzati szerv a kormányzati célú 

hálózatot igénybe veheti, és kormányzati 

célú hálózathoz csatlakozhat. 

* * * * * * 346/2010. (XII. 28.) 

Korm. rend. 4. § (1) b) 

3.  Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában 

közreműködő szakhatóság 

      362/2008. (XII. 31.) 

Korm. rend, 1. § 

3. A jegyző vízügyi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Behajtja víziközmű társulat tagja be nem 

fizetett hozzájárulását. A víziközmű tár-

sulat a tagok hozzájárulásából, valamint 

az érintett helyi önkormányzat és az ál-

lam költségvetési, illetve egyéb támoga-

tásaiból látja el a közcélú feladatait.  

  * * * * 1995. évi LVII. tv. 44. 

§ (3) 

 

2.  Véleményt nyilvánít a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz átvéte-

lére köteles átadási hely vízügyi hatóság 

általi kijelöléséhez. 

 * * * * * 1995. évi LVII. tv. 

44/C. § (1) 
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3.  Közszolgáltatás díját meghatározó ön-

kormányzati rendelet elfogadását meg-

előzően a közszolgáltató által készített 

terjeszti elő. 

 * * * * * 1995. évi LVII. tv. 

44/D. § (7) 

 

4.  Intézkedik a díjhátralék, a késedelmi ka-

mat és a felmerült költségek behajtása 

érdekében. A behajtott díjhátralékot, 8 

napon belül átutalja a követelés jogosult-

jának. 

 * * * * * 1995. évi LVII. tv. 

44/E. § (4) 

 

5.  Behajthatatlan díjhátralék tényéről és 

okáról – a behajtás eredménytelenségét 

követő 8 napon belül – igazolást ad a kö-

vetelés jogosultjának. 

 * * * * * 1995. évi LVII. tv. 

44/E. § (6) 

 

6.  Kezdeményezése alapján a közszolgálta-

tási bírságot a vízügyi hatóság szabja ki. 

 * * * * * 1995. évi LVII. tv. 

44/J. § (2) 

7.  Védendő felhasználói körbe tartozás 

igazolására a felhasználó kérelmére iga-

zolja, hogy a felhasználó életvitelszerű-

en tartózkodik a kérelemben megjelölt 

felhasználási helyen. 

 * * * * * 2011. évi CCIX. tv. 

61/A. § (4) a) 

 

8.  Védendő felhasználói körbe tartozás 

igazoláson köteles feltüntetni, hogy az 

igazolás mely felhasználási hely tekinte-

tében történő felhasználásra került kia-

dásra. 

 * * * * * 2011. évi CCIX. tv. 

61/A. § (5) 

  

9.  Javaslatot ad vízi közmű társulat szerve-

zése esetén a szervezőbizottságnak. 

  * * * * 160/1995. (XII. 26.) 

Korm. rend. 2. § (2) b), 

3. § (2) 

10.  Behajtja a határidőre be nem fizetett ér-

dekeltségi hozzájárulást. 

 *  * * * 160/1995. (XII. 26.) 

Korm. rend. 13. § (3) 

11.  Egyetértési jogot gyakorol a még meg 

nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások 

költségeinek éves összegére vonatkozó 

számítás elkészítésénél. 

 *  * * * 160/1995. (XII. 26.) 

Korm. rend. 20. § (3) 

12.  Gondoskodik a megszűnt víziközmű-

társulat felé elmaradt a hozzájárulás be-

hajtásáról. 

 *  * * * 160/1995. (XII. 26.) 

Korm. rend. 22. § (3) 
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13.  Kérelmezi közcélú érdekeltségi hozzájá-

rulás megállapítását az érdekeltségi ingat-

lan fekvése szerint illetékes jegyzőnél, ha 

érdekeltségi területen vízitársulat nem 

működik. 

 *  * * * 160/1995. (XII. 26.) 

Korm. rend. 24. § (1) 

14.  Kérelmezi közcélú érdekeltségi hozzájá-

rulás kivetését a tárgyévet megelőző év-

ben november 30-ig az érdekeltségi in-

gatlan fekvése szerint illetékes jegyzőnél, 

ha érdekeltségi területen vízitársulat nem 

működik. 

 *  * * * 160/1995. (XII. 26.) 

Korm. rend. 25. § (1) 

15.  Közreműködik közcélú érdekeltségi hoz-

zájárulás kivetésére vonatkozó kérelme-

zésénél. 

 *  * * * 160/1995. (XII. 26.) 

Korm. rend. 25. § (1) 

16.  Gondoskodik közcélú érdekeltségi hozzá-

járulás megállapításához szükséges, tény-

leges ingatlantulajdon és használat meg-

állapításáról. 

 *  * * * 160/1995. (XII. 26.) 

Korm. rend. 25. § (3) 

17.  Gyakorolja a helyi vízgazdálkodási ható-

sági jogkört első fokon. 

  * * * * 72/1996. (V. 22.) Korm. 

rend. 1. § (2) 

18.  Engedélye szükséges: 

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetésé-

hez, fennmaradásához és megszünteté-

séhez, amely a következő feltételeket 

együttesen teljesíti: 

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 

valamint az ivóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények védelméről szóló 

kormányrendelet szerint kijelölt, kijelö-

lés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt 

belső, külső és hidrogeológiai védő-

idom, védőterület, valamint karszt- vagy 

rétegvízkészlet igénybevétele, érintése 

nélkül, és legfeljebb 500 m3/év víz-

igénybevétellel kizárólag talajvízkészlet 

vagy parti szűrésű vízkészlet felhaszná-

lásával üzemel, 

ab) épülettel vagy annak építésére jogo-

sító hatósági határozattal, egyszerű beje-

lentéssel rendelkező ingatlanon van, és 

magánszemélyek részéről a házi ivóvíz-

  * * * * 72/1996. (V. 22.) Korm. 

rend. 24. § (1) a) 
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igény vagy a háztartási igények kielégí-

tését szolgálja, és 

ac) nem gazdasági célú vízigény. 

19.  Engedélye szükséges az ab) pontban 

szereplő házi ivóvízigény kielégítését 

szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási fe-

ladatokat ellátó vízilétesítmény létesíté-

séhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásá-

hoz és megszüntetéséhez. 

  * * * * 72/1996. (V. 22.) Korm. 

rend. 24. § (1) b) 

20.  Engedélye szükséges az 500 m3/év 

mennyiséget meg nem haladó, kizárólag 

háztartási szennyvíz tisztítását (CE meg-

felelőségi jelöléssel rendelkező szenny-

vízkezelő berendezések kivételével) és a 

tisztított szennyvíz elszikkasztását szol-

gáló vízilétesítmény létesítéséhez, üze-

meltetéséhez, fennmaradásához és meg-

szüntetéséhez. 

  * * * * 72/1996. (V. 22.) Korm. 

rend. 24. § (1) c) 

 

21.  Szennyvíz elszikkasztását szolgáló léte-

sítmény akkor engedélyezheti, ha az in-

gatlan mentén a szennyvízelvezető 

törzshálózat még nem épült ki, vagy az 

ingatlannak a megvalósított közműbe 

történő bekötése - a megvalósítás mű-

szaki költségeihez képest - aránytalanul 

nagy költséggel jár.    

  * * * * 72/1996. (V. 22.) Korm. 

rend. 24. § (2) a) 

22.  Szennyvíz elszikkasztását szolgáló léte-

sítmény akkor engedélyezheti, ha 

a szikkasztásra a talaj alkalmas, a talaj-

vízháztartást kedvezőtlenül nem befo-

lyásolja a talajt, a talajvizet, egyéb fel-

szín alatti vizet vagy más befogadót ká-

rosan nem szennyez, és elszennyeződés-

sel nem veszélyeztet. 

  * * * * 72/1996. (V. 22.) Korm. 

rend. 24. § (2) b) 

23.  Szennyvíz elszikkasztását szolgáló léte-

sítmény akkor engedélyezheti, ha 

a szennyvíz elhelyezése vízgazdálkodá-

si, közegészségügyi, környezetvédelmi 

vagy egyéb érdeket nem sért, és megfe-

lel az építmények kialakítására és elhe-

lyezésére vonatkozó jogszabályoknak. 

  * * * * 72/1996. (V. 22.) Korm. 

rend. 24. § (2) c) 
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24.  Kút engedélyezését megadja, ha az 

alábbi feltételeknek megfelel: 

a) a kitermelt víz használata során kelet-

kező szennyvíznek a környezetet nem 

veszélyeztető módon való elhelyezése, 

b) a vizek hasznosítását, védelmét és 

kártételeinek elhárítását szolgáló tevé-

kenységekre és létesítményekre vonat-

kozó általános szabályokról szóló kor-

mányrendelet szerinti követelmények 

maradéktalan teljesítése, valamint 

c) a fúrt kút fennmaradásának engedé-

lyezése esetén annak megállapítása, 

hogy a kút az (1) bekezdés a) pontjának 

hatálya alá tartozik, és az nem veszé-

lyezteti a vízkészletek védelméhez fűző-

dő érdekeket. 

  * * * * 72/1996. (V. 22.) Korm. 

rend. 24. § (3) 

 

25.  Meghatározott közműpótló létesítmény 

megvalósítását, átalakítását, megszünte-

tését, továbbá létesítmény átalakítását, 

megszüntetését vagy meghatározott mó-

don történő használatát hivatalból is el-

rendelheti, ha a jogellenes vagy káros 

létesítéssel, üzemeltetéssel, illetőleg a 

megfelelő létesítmény hiányával össze-

függő, a vízgazdálkodási, környezetvé-

delmi és közegészségügyi követelmé-

nyeket rögzítő jogszabályi rendelkezé-

sek érvényesülése azt szükségessé teszi. 

  * * * * 72/1996. (V. 22.) Korm. 

rend. 24. § (4) 

 

26.  Nyilvántartást vezet, mint eljáró hatóság, 

a kiadott engedélyekről 

  * * * * 72/1996. (V. 22.) Korm. 

rend. 24. § (7) 

27.  Megküldi a nyilvántartást minden év 

március 31. napjáig a vízügyi igazgató-

ságnak. 

  * * * * 72/1996. (V. 22.) Korm. 

rend. 24. § (9) 

 

28.  Dönt a települések belterületén a vizek 

természetes áramlásának, lefolyásának 

önkényes megváltoztatása folytán a 

szomszédos ingatlanok tulajdonosai kö-

zött felmerült vitában – a vízjogi engedé-

lyezési kötelezettség alá tartozó 

vízimunkák megvalósításától eltekintve – 

a természetes lefolyás biztosításáról vagy 

  * * * * 72/1996. (V. 22.) Korm. 

rend. 25. § (1) a)  
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az eredeti állapot helyreállításáról. 

29.  Dönt a közműves ivóvízellátással és 

szennyvízelvezetéssel (vízi közszolgálta-

tással) kapcsolatos eljárásban a szolgálta-

tót és a fogyasztót érintő jogokról és kö-

telezettségekről. 

  * * * * 72/1996. (V. 22.) 

Korm. rend. 25. § (1) 

b) 

 

30.  Dönt a szomszédos ingatlanok tulajdono-

sai között felmerült vitában és a termé-

szetes lefolyás biztosításáról vagy az ere-

deti állapot helyreállításáról települések 

belterületén. 

  * * * * 72/1996. (V. 22.) 

Korm. rend. 25. § (2) 

31.  Gondoskodik a vizek és 

vízilétesítmények, valamint vízhasznála-

tok leíró műszaki adatainak, téradatainak 

– a műszaki felmérések és adatfelvételek, 

valamint hidrológiai mérések és megfi-

gyelések alapján a települési önkormány-

zat feladataival kapcsolatos adat nyilván-

tartásáról. 

 * * * * * 178/1998. (XI. 6.) 

Korm. rend. 3. § (2) 

 

32.  Helyi vízgazdálkodási feladatokkal ösz-

szefüggő alapadatokat szolgáltat a terüle-

tileg illetékes fővárosi és megyei kor-

mányhivatal járási (fővárosi kerületi) hi-

vatalának. 

 * * * * * 178/1998. (XI. 6.) 

Korm. rend. 4. § (2) a) 

 

33.  Egyedi szennyvíztisztító berendezések 

egyedi telepítése esetében a helyben 

fennálló kockázatok figyelembevételével 

további mintavételt és analitikai vizsgála-

tokat írhat elő. Az egyedi szennyvíztisztí-

tó berendezés mintavételi és az analitikai 

vizsgálat eredményei alapján dönt a to-

vábbi szükséges intézkedések megtételé-

ről. 

 * * * * * 147/2010. (IV. 29.) 

Korm. rend. (1b) 

 

34.  Településsoros Jegyzék összeállításához 

és felülvizsgálatához adatszolgáltatást 

kell teljesíteni a tárgyév december 31-én 

fennálló állapotra vonatkozóan, a tárgy-

évet követő év április 30. napjáig. 

 * * * * * 379/2015. (XII. 8.) 

Korm. rend. 6. § (1) 
  

35.  Több települést kiszolgáló térségi rend-

szer esetén a szennyvíztisztító telepre 

 * * * * * 379/2015. (XII. 8.) 
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vonatkozó fejlesztési adatokat az agg-

lomerációs központ települési önkor-

mányzatának jegyzője szolgáltatja. 

Korm. rend. 6. § (2) 

 

36.  Ha egy település több szennyvízelveze-

tési agglomerációhoz tartozik, az adato-

kat településrészenként kell megadni. 

 * * * * * 379/2015. (XII. 8.) 

Korm. rend. 6. § (3) 
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